
 
QUARTA-FEIRA DE CINZAS – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
Conscientes da importância que a 

Páscoa tinha para a sua vida, os cristãos, 
desde os tempos apostólicos, começaram a 
reservar um tempo de preparação para a 
celebração do mistério pascal. Esse tempo 
de preparação foi fixado no século IV, em quarenta dias. 

Hoje, ao iniciarmos os primeiros passos da caminhada quaresmal que 
nos há de preparar e levar à Páscoa, somos convidados pela Igreja, através 
da palavra de Deus, do jejum e da imposição das cinzas a entrar num 
tempo de conversão, de oração, de desprendimento, de austeridade e a 
reconhecer a nossa condição de pecadores. 

Assim, entrando neste tempo que é favorável e dispostos a 
arrependermo-nos e a acreditar no Evangelho, iniciemos a nossa 
celebração cantando... 

 

PRIMEIRA LEITURA (Joel 2, 12-18) 

O profeta Joel convida-nos a restabelecer as nossas relações com 
Deus, rompidas pelo pecado. 

Escutemos... 
 

SEGUNDA LEITURA (2 Cor 5, 20-6, 2) 
O apóstolo Paulo convida-nos à reconciliação com Deus, recordando-

nos que é agora o tempo favorável, é agora o tempo de salvação. 
 Ouçamos... 
 
 
 
 
 
 



 
QUARTA-FEIRA DE CINZAS – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

OFERTÓRIO 

Coloquemos, agora, sobre o altar juntamente com o pão e o vinho, o 
desejo de vivermos santamente esta Quaresma: de percorrermos o caminho 
da cruz que é caminho para a vida.  

 

COMUNHÃO 

Comungar é unirmo-nos a Cristo presente em cada irmão; é unirmo-
nos a todos aqueles que, como nós, hoje iniciam uma caminhada de 
conversão e de preparação para a Páscoa de Cristo. Comunguemos se nos 
sentimos preparados... 



 
I DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
No início da nossa caminhada 

quaresmal, a Palavra de Deus convida-nos 
à “conversão” – isto é, a recolocar Deus 
no centro da nossa existência, a aceitar a 
comunhão com Ele, a escutar as suas 
propostas, a concretizar no mundo – com 
fidelidade – os seus projetos. 

A Palavra de Deus garante-nos que, na perspectiva cristã, uma vida 
que ignora os projetos do Pai e aposta em esquemas de realização pessoal 
é uma vida perdida e sem sentido; e que toda a tentação de ignorar Deus e 
as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cristão deve, 
firmemente, rejeitar. 
 Assim, com vontade de aceitar os projetos que o Pai tem para cada um 
de nós e com vontade de aderir à conversão que Deus nos propõem, 
iniciemos a nossa celebração cantando… 
 

PRIMEIRA LEITURA (Gen 2,7-9;3,1-7) 
Quando escutamos as propostas de Deus, conhecemos a vida e a 

felicidade; mas, sempre que prescindimos de Deus e nos fechamos em nós 
próprios, construímos caminhos de sofrimento. 
 Escutemos... 
 

SEGUNDA LEITURA (Rom 5,12-19) 
 Jesus é o homem que escolhe viver na obediência às propostas de 
Deus e que vive na obediência aos projetos do Pai, que geram vida plena e 
definitiva. 
 Ouçamos... 

 



 
I DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

OFERTÓRIO 

Para Jesus, só uma coisa é verdadeiramente decisiva e fundamental: a 
comunhão com o Pai e o cumprimento obediente do seu projeto… E nós, 
seguidores de Jesus? O que é que é decisivo na minha vida: as propostas 
de Deus, ou os meus projetos pessoais? 

 

COMUNHÃO 

Quando o homem esquece Deus e as suas propostas, e se fecha no 
egoísmo e na autossuficiência, facilmente cai na escravidão de outros 
deuses que estão longe de assegurar vida plena. Abramos o nosso coração 
Àquele que oferece vida em abundância e comunguemos... 



 
II DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
No segundo Domingo da Quaresma, a 

Palavra de Deus define o caminho que o 
verdadeiro discípulo deve seguir: é o 
caminho da escuta atenta de Deus e dos 
seus projetos, da obediência total e radical 
aos planos do Pai. 

Hoje somos convidados a recordar e viver a Transfiguração de Jesus. 
Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, é-nos 
apresentada Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu 
projeto libertador em favor dos Homens através do dom da vida. 
 Assim, e tendo presente que o caminho do dom da vida não conduz ao 
fracasso, mas à vida plena e definitiva, iniciemos a nossa celebração 
cantando… 
 

PRIMEIRA LEITURA (Gen 12,1-4) 

Abraão é o homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus é o 
modelo do crente que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o 
coração. 
 Escutemos... 
 

SEGUNDA LEITURA (1Tim 1, 8b-10) 
 Como seguidores de Jesus, S. Paulo faz-nos o apelo a que sejamos 
testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada – muito menos o medo, o 
comodismo e a instalação – pode distrair-nos dessa responsabilidade. 
 Ouçamos... 
 
 
 
 
 



 
II DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

OFERTÓRIO 
Ser seguidor de Jesus impele a “regressar ao mundo” para 

testemunhar aos Homens que a realização autêntica está no dom da vida; 
impele a estarmos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de 
construir um mundo mais feliz.    
 

COMUNHÃO 

Deus demonstra-nos que uma existência feita dom não é fracassada – 
mesmo se termina na cruz. A vida plena e definitiva espera, no final do 
caminho, todos aqueles que, como Jesus, forem capazes de pôr a sua vida 
ao serviço dos irmãos. Comunguemos... 



 
III DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
A Palavra de Deus neste terceiro 

Domingo da Quaresma nos é proposta 
afirma, essencialmente, que o nosso Deus 
está sempre presente ao longo da nossa 
caminhada pela história e que só Ele nos 
oferece um horizonte de realização plena, 
de felicidade perfeita. 

Através de Jesus, Deus oferece ao Homem a felicidade, não a 
felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna. Quem acolhe o dom 
de Deus e aceita Jesus como “o salvador do mundo” torna-se um Homem 
Novo, que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida plena.  
 Assim, dispostos a acolher este dom de Deus e fazendo caminho ao 
encontro da vida que nos oferece o Pai, iniciemos a nossa celebração 
cantando…  
 

PRIMEIRA LEITURA (Ex 17, 3-7) 

A primeira leitura mostra como Deus acompanhou a caminhada dos 
hebreus pelo deserto do Sinai e como, nos momentos de crise, respondeu 
às necessidades do seu Povo. 
 Escutemos... 
 

SEGUNDA LEITURA (Rom 5, 1-2.5-8) 

 Deus acompanha o seu Povo em marcha pela história; e, apesar do 
pecado e da infidelidade, insiste em oferecer ao seu Povo, de forma 
gratuita e incondicional, a salvação.  
 Ouçamos... 
 
 
 
 



 
III DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

OFERTÓRIO 

Como a Samaritana, disponhamo-nos a abandonar o “cântaro”, ou 
seja, a abandonar tudo aquilo que nos dá acesso a propostas falíveis e 
incompletas de felicidade e abramos o nosso coração ao Espírito que Jesus 
nos oferece e que nos impele a uma vida nova.    
 

COMUNHÃO 

Todas as conquistas do nosso tempo não conseguem calar a nossa 
sede de eternidade, de plenitude, dessa “mais qualquer coisa” que nos falta 
para sermos, realmente, felizes. Encaminhemo-nos em direção Àquele que 
pode saciar a nossa sede... 



 
IV DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
A Palavra de Deus neste quarto 

Domingo da Quaresma propõe-nos o tema 
da “luz”. Definem a experiência cristã 
como “viver na luz”. 

Jesus apresenta-se como “a luz do 
mundo”; a sua missão é libertar os Homens das trevas do egoísmo, do 
orgulho e da autossuficiência. Aderir à proposta de Jesus é enveredar por 
um caminho de liberdade e de realização que conduz à vida plena. Da ação 
de Jesus nasce, assim, o Homem Novo – isto é, o Homem elevado às suas 
máximas potencialidades pela comunicação do Espírito de Jesus.  
 Assim, dispostos a acolher essa luz que é Jesus Cristo e com vontade 
de vermos para além de nós mesmos, iniciemos a nossa celebração 
cantando…  
 

PRIMEIRA LEITURA (1 Sam 16,1b.6-7.10-13a) 

A primeira leitura conta a escolha de David para rei de Israel e a sua 
unção levando-nos a refletir sobre a unção que recebemos no dia do nosso 
Baptismo e que nos constituiu testemunhas da “luz” de Deus no mundo. 
 Escutemos... 
 

SEGUNDA LEITURA (Ef 5,8-14) 

 Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que recusem viver à margem de 
Deus, nas “trevas”, e que escolham a “luz”, praticando as obras de Deus. 
 Ouçamos... 
 
 
 
 
 
 



 
IV DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

OFERTÓRIO 
Neste tempo de Quaresma, somos convidados a um processo de 

renovação que nos leve a deixar tudo o que nos escraviza, nos aliena, nos 
oprime e, feitos Homens Novos, passarmos a viver na “luz” dando 
testemunho da “luz”.  
 

COMUNHÃO 
Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem ao encontro dos Homens e mostra-

nos a luz libertadora: convida-nos a fazermos da vida um dom, por amor. 
Aderir a esta proposta é viver na “luz”. Comunguemos, se nos sentimos 
preparados... 



 
V DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

INTRODUÇÃO À CELEBRAÇÃO 
Neste quinto Domingo da Quaresma, 

a Liturgia garante-nos que o desígnio de 
Deus é a comunicação de uma vida que 
ultrapassa definitivamente a vida 
biológica: é a vida definitiva que supera a 
morte. 

Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos Homens a vida 
definitiva. Ser “amigo” de Jesus e aderir à sua proposta – fazendo da vida 
uma entrega obediente ao Pai e um dom aos irmãos – é entrar na vida 
definitiva. Os crentes que vivem desse jeito experimentam a morte física; 
mas não estão mortos: vivem para sempre em Deus. 
 Assim, com a certeza que a Vida definitiva emana de Deus e com a 
certeza que Ele é a Ressurreição e a Vida, iniciemos a nossa celebração 
cantando…  
 

PRIMEIRA LEITURA (Ez 37,12-14) 

Deus oferece ao seu Povo exilado, desesperado e sem futuro uma vida 
nova, que irá recriar o coração do Povo e inseri-lo numa dinâmica de 
obediência a Deus e de amor aos irmãos.   
 Escutemos... 
 

SEGUNDA LEITURA (Rom 8,8-11) 

 Paulo lembra aos cristãos que, no dia do seu Batismo, optaram por 
Cristo e pela vida nova que Ele veio oferecer e convida-os a fazerem as 
obras de Deus e a viverem “segundo o Espírito”. 
 Ouçamos... 
 
 
 
 



 
V DOMINGO DA QUARESMA – ANO A 

 

Seminário da Santa Cruz – Missionários Passionistas 

OFERTÓRIO 
A uma semana de concluirmos a Quaresma e entrarmos na Semana 

Santa, Jesus mostra-nos que os “seus amigos” recebem a vida definitiva. 
Deixemos que os nossos impossíveis tenham em Deus uma outra 
possibilidade. 
 

COMUNHÃO 
Jesus Cristo, o único Mediador entre Deus e os Homens, é a 

Ressurreição e a Vida. Acreditar n’Ele gera vida. Com esta certeza 
dirijamo-nos ao altar e comunguemos... 


